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Badanie: małe firmy wolą kredyty na dwa lata
2019-01-28 06:01

Firm y z s e k tora M ŚP, k tóre finans ują inw e s tycje i bie żącą działalnoś ć pożyczonym i pie nię dzm i, z re guły s płacają te k re dyty w dw a
lata i z oproce ntow anie m m ie s ię cznym na poziom ie 2-5 proc. - w ynik a z badania "Finans ow anie działalnoś ci prze z m ik ro, m ałe i
ś re dnie firm y w Pols ce ".
Jak w skazano w badaniu, jednym z najczęstszych
pow odów w spomagania się zew nętrznym
f inansow aniem są zatory płatnicze. "Zjaw isko
niepłacenia w terminie lub w ogóle w cale nie
maleje. Ostatni raport Krajow ego Rejestru Długów i
Konf erencji Przedsiębiorstw Finansow ych Portf el
Należności Polskich Przedsiębiorstw , pokazuje, że
f irmy czekają na pieniądze od kontrahentów
średnio 3 miesiące i 9 dni" - podała w
poniedziałkow ym komunikacie f irma NFG, która
zleciła badanie.
Opóźnienia w płatnościach, jak podkreślono,
pow odują utratę płynności f inansow ej, kłopoty w
rozliczeniach z dostaw cami, konieczność redukcji
zatrudnienia i ograniczenie inw estycji. Ratunkiem
dla f irm w takich sytuacjach może być
(YAY Foto)

f inansow anie zew nętrzne.
Według badania, ponad 57 proc. przedsiębiorców ,

którzy dotychczas nie pożyczali pieniędzy na sf inansow anie działalności sw ojej f irmy, deklaruje, że w razie potrzeby zw rócą się o pomoc do banku.
Przy czym 42,1 proc. badanych byłoby zainteresow anych kredytem, a 15 proc. limitem w koncie. Ponad 6 proc. f irm (głów nie mikroprzedsiębiorstw a)
rozw aża pożyczkę od znajomych lub rodziny, a 3,1 proc. e-f aktoring (polega na f inansow aniu przez f irmę f aktoringow ą należności przedsiębiorcy,
których termin płatności jeszcze nie upłynął).
Jak w yjaśnił cytow any w poniedziałkow ym komunikacie Mirosław Sędłak, zarządzający programem Rzetelna Firma w Kaczmarski Group, "jeszcze
niedaw no usługę f aktoringu of erow ały w Polsce tylko banki. Była przeznaczona głów nie dla dużych f irm". Dodał, że w ostatnich latach grupa
podmiotów of erujących f aktoring w Polsce pow iększała się o spółki z sektora f intech, dzięki czemu najmniejsze przedsiębiorstw a na polskim rynku
zyskały dostęp tego typu f inansow ania.
Zdaniem cytow anego w komunikacie prezesa NFG Dariusza Szkaradka e-f aktoring w spiera nie tylko bieżącą działalność przedsiębiorstw a, ale także
jego rozw ój.
Wyjaśnił, że małe i średnie f irmy, które f inansują inw estycje i bieżącą działalność pożyczonymi pieniędzmi, najczęściej spłacają te kredyty w 24
miesięcznych ratach i z oprocentow aniem miesięcznym na poziomie 2-5 proc. "Jest to jednocześnie najbardziej akceptow alny próg opłaty za
pożyczone środki" - pow iedział.
NFG to instytucja f inansow a, która specjalizuje się w św iadczeniu usług dla mikro- i małych przedsiębiorstw m.in. w zakresie f aktoringu.
Badanie Finansow anie działalności przez mikro, małe i średnie f irmy w Polsce na zlecenie NFG zrealizow ał Instytutu Keralla Research.
Przeprow adzono je na ogólnopolskiej, reprezentatyw nej próbie losow o-kw otow ej w śród N=500 aktyw nych f irm zatrudniających 1-9 (mikro), 10-49
(małe) i 50-249 osób (średnie), w proporcjach oddających strukturę krajow ego rynku f irm segmentu MŚP, w III kw . 2018 r. (PAP)
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